
SZILÁGYI JÁNOS 

EGY ISMERETLEN GVADÁNYI-VERS 

Hatvanyi Pál Némely feljegyzésre méltó történetek, melyeket olvasás közben egykor máskor 
összeszedegetett és nemzete kedvéért magyar nyelven Világ eleibe kibocsátott (Kassa. 1796) című 
könyve elé Gvadányi írt egy verset, mely a költő művészetében jelentős helyet igényelhet. 
Irodalomtörténészeink Gvadányi művészetének értékelésekor sehol sem említik ezt a verset, 
ami ismeretlen voltára muta t , és ennek az sem mond ellen, hogy régebbi irodalmunk 
kétszer is megemlékezik róla, legutóbb 1894-ben. 1885-ben Kiss Rezső Gvadányi József gróf 
a két Hatvanyiról és Debreczenrőt 1796-ban című cikkében közli a verset (Debreczeni Ellenőr. 
1885. 3. sz.). Kiss Rezső cikkében a hangsúly nem a versen van, inkább csak alkalom, hogy 
kirohanjon kora elfajzott i f júsága ellen, és provinciális dicshimnuszt zengjen Debrecenről. 
1894-ben Szinyei József is említést tesz róla (Magyar írók élete és munkái , 1894), de csak Hat-
vanyi Pál neve alat t s ezzel még inkább hozzájárult ahhoz, hogy a vers ismeretlen maradjon . 

Hatvanyi Pál, királyi táblai jegyző, Bihar és Szabolcs vármegye táblabírája volt, a 
híres debreceni orvos-tanár, Hatvanyi István fia. A családban hagyomány az irodalom iránti 
érdeklődés. Hatvanyi Pál testvére, István is foglalkozott irodalmi tanulmányokkal . Hatvanyi 
Pálnak a fentemlítetten kívül még egy művét t a r t j a számon az irodalómtörténet, a Clieron-
beli Ptutarcliosnak a gyermekek neveléséről írott könyve, mely görög nyelvből magyar nyelvre lefor-
díttatott (Buda, 1794) című fordítását . A „Némely feljegyzésre méltó történetek . . ." valószínű-
leg tudatosan kapcsolódik Plutarkhosz nevelésről írt gondolatainak fordításához, annak mint-
egy művelődési kiegészítőjeként. A könyv Hatvanyi olvasmányainak válogatása volt, mint a 
címe is mu ta t j a , és a görög mitológia túlsúlya a jellemző rá, de megemlékezik a magyar törté-
nelem néhány eseményéről is (pl. a Zsigmond és Mátyás királyról szóló fejezetek). 

Gvadányi ismerte Hatvanyi irodalmi munkásságát . Versében a Plutarkhosz-fordítást 
is említi. Kapcsolatuk története ma még nem világos, de valószínű, hogy az akkor már neves 
családfőn keresztül ismerkedhettek meg, ez hívhat ta fel Gvadányi figyelmét a családra, vagy 
esetleg Hatvanyi első fordításának olvasása volt a kapcsolat kialakítója. 

Gróf Gvadányi József magyar lovas generális ezen nagyböcsü Munkának érdemes Authorálwz 

Két eszköz van, mellyek minden Országokat, 
Boldogokká teszik, s fent t a r tyák azokat. 

Az első a fegyver, a más az tudomány 
És bár mind a kettő Isteni hagyomány. 

De mégis nagy kérdés, mellyik szükségesebb, 
Mellyike hasznosabb, és üdvösségesebb. 

Én nekem Mars mellett, kellene állanom, 
Hogy szükségesebb fegyvere mondanom. 

Mivel fija vagyok, és zászlója a lat t , 
Hogy szolgálok, ötven, s két esztendő haladt . 

De mégis azt mondom, ahol áll tábora, 
Azon Országnak van, legnagyobb ostora, 

A mezei munka, nem folyta t ta that ik , 
Mert munkás marhája , mind elragadtatik. 

A kereskedésnek, el van zárva u t tya , 
Gazdag folyásától, elrekesztve ku t tya . 
Dörgő fegyverétől mindenek romlanak, 
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Várak, és Városok, halomra omlanak. 
Van rá szükség olykor, de kevés időre, 
Mert ha sokáll ront, s bont, j u t t a t veszendőre. 
Méltán szükségesebb, tehát a Tudomány 

Mert hol e virágzik, nincs ot t ragadomány. 
Nincsen ot t vérontás, nincs semmi rémülés, 
Nincsen o t t öldöklés, Város vagy Vár diilés. 
Sőt a békességnek, zöldül olaj fá ja , 

Melly a la t t megnyugszik, mind népe, mind nyá ja . 
Apollónak épült, olly Országba oltár, 

Áztat temjénezik, nem esik népén kár. 
Békesség, s igazság csókollyák ott egymást, 

Vigad, gazdagodik, s nő szemlátomást. 
Tudósok száma, abba gyarapodik, 

A Tudományokra sok fő iparkodik. 
Ugy látom illy Ország, mostan édes Hazánk, 

Magyarok Istene, néz Égből mireánk. 
Adott őfelsége erőt, és segédet, 

Amellyel megtörtük, a Török nyegédet. 
Azolta fel is nyilt, békesség Temploma 

Boldogulásunknak, vagyonis sok nyoma. 
A mezei munkák, mennek divat tyába, 
A kereskedés is, fog jönni folytába. 
De mindenek felett a szép Tudományok 

Ugy kezdenek nőni, mint kövér óltványok. 
Hazánkba tudosok, vannak már nagy számmal, 

Kik bölcsen munkálnak, nemesek immel s ámmal . 
Ezek között tudom, lenni én HATVANYIT, 

Fel is mult közülök, már ő hatvan annyit . 
Bizonysága ennek, azon szép munkája , 

Mellyet Plutárkhusnak, irt Görög pennája. 
Bizonysága, ezen kiadott remeke, 

Hogy bölcs Apollónak, f i ja és gyermeke. 
De j a j ! nincs élők közt, ezen Múzsák Attya, 

Debrecen Városa, méltán s i ra that tya . 
Él ! él ! és örvendgyen, kire bu áradott , 

Mert ezen fiába, megint fe l támadot t . 
Mivel ihol vagyon, bölcs képének mása, 

Nagy lelkű At tyának, nagy lelkű rajzása, 
Sas keselyű soha, galambot nem fajzik, 

Munkás méh is herét, szintén ugy nem rajzik. 
Hatvanyi i t t példa, ha nézzük személyét, 

És e jelen való, esze szüleményét. 
Valamint az Attya, nagy volt életében, 

Ő éppen nem kisebb tudósok sergébe. 
Nem volt ama hires, tudós Athénába, 

Görögöknek az ő szent Muzeumába. 
De ott is ülhetne, a Doktori székbe, 

Ér tvén a nyelveket, ollyan nagy mértékbe. 
Majd minden Munkáit, Görögből fordittya, 

Két Magyar Hazánkba, szárnyára indittya. 
Igy, kiván szolgálni, mind a két nemének, 

Óh épits Debrecen, oszlopot nevének. 
írd r á ! tiszteleted, és a te nagy neved, 

Örökké megmarad, a te dicsireted. 

id est: 

Semper honos Nomenque tuum, laudesque manebunt . 
Vergilius, 
eccloga. V, 



Fortes creantur fortibus, et bonis, 
Est in juvencis, est et in equis patrum 

Virtus: пес imbellem feroces 
Progenerant Aquile Columbam. 

Horátius Lib. IV. 

A tudományok pozitív szerepének hangsúlyozásában, a polgári fejlődés szükségszerű-
ségének felismerésében a felvilágosodás gondolatai szólalnak meg Qvadányinál. A kérdés 
azonban korántsem világos és egyszerű Magyarországon a XVIII. század végén. Nemcsak 
haladást követelő és haladás ellenes írók táboráról beszélhetünk, de egy író művészetén belül 
is sok, a két végletet bizonyító tételt találhatunk (Orczy Lőrinc, Barcsay Ábrahám . . . ) . 
Az ellentmondás Gvadányinál is megvan. Ebben a művében Gvadányi általában beszél a 
tudományokról, a polgári fejlődésről — és dicséri, szükségesnek ta r t ja . Ugyanakkor azonban-
amikor a polgári fejlődés gondolata a legradikálisabb formában, Martinovics és társai szervez-
kedésében jelentkezik, akkor így ír A peleskei nótárius elmélkedéseiben: „Nemrég ugyan hét-
nek gombjokat elüték, Kik pecsenyéjeket rossz tüz mellett süték." Az, hogy csak hetet végez-
tek ki a Martinovics-kör maroknyi igaz magyarja közül .Gvadányi szerint túlságosan is humá-
nus gesztus volt a király részéről. A francia forradalommal kapcsolatos állásfoglalása is ezt 
t ámasz t ja alá, Gvadányi a francia nép emberfeletti küzdelmét egyszerűen pestisnek nevezi. 
Csak egy szóra vár és „Tövestül ki i r t juk szabadságuk f á j á t . " (Egy a Rhenus vize par tyán tábo-
rozó magyar lovas katonának . . . levele. 1796.) Az sem véletlen, hogy Gvadányi mindkét 
művé t 1796-ban ír ta . 

Gvadányi a magyarországi fejlődést az udvar segítségével elért eredménynek fogja fel: 

Adott őfelsége erőt, és segédet, 
Amellyel megtörtük a Török nyegédet. 

Azolta fel is nyilt, békesség Temploma 
Bóldogulásunknak, vagyonis sok nyoma 

A bécsi udvar szerepét a magyar fejlődésben megcáfolhatatlan tényekkel bizonyítja a törté-
nelem. A kor haladó írói is felismerték az udvar igazi arcát . Ezt bizonyítja a kor irodalmában 
jelentkező gyarmat-vízió képe is. A lassan kialakuló magyar ipar elsorvasztását célzó, a további 
fejlődést lehetetlenné tévő Habsburg törekvéseket legszemléletesebben Mária Terézia intézke-
dései foglalják össze. Másrészt viszont nálunk a föld felhalmozási folyamata sem jelentette 
a föld tőkés tula jdonná válását. Az udvar, gyarmatosító terveinek megfelelően, megakadályozta 
a magyarországi kapitalista fejlődést. 

Ez újra felveti Gvadányi viszonyának kérdését mind az udvar, mind a rendi ellen-
állás felé. Gvadányi harcol a magyar viseletért, a nemzeti nyelvért, de egyikhez sem kapcsoló-
dik az elnyomó hatalom bírálata. így Gvadányi művészete lényegében csak formailag tar to-
zik a rendi ellenálláshoz, tartalmilag inkább az „omnis mutat io periculosa" nevében tiltako-
zik minden ú j ellen. ,,E szó, hogy ú j világ, nálam ér thete t len" •— mondja Zajtai , A peleskei 
nótárius hőse, és valóban azt érezzük, a régi ruha, a nemzeti nyelv nem az udvarral szembeni 
állásfoglalását, hanem a régi rend fenmaradását jelenti. 

A vers jelentősége Gvadányi művészete szempontjából ezek ellenére sem vi tatható. 
Az, hogy Gvadányi sikraszáll a polgárosodás mellett, még ebben az ellentmondó szituációban 
is értékelendő lépés. Másrészt pedig a háború és béke szembeállításában Gvadányi ez egyszer 
min tha az évszázados küzdelmekben megkínzott nép vágyainak megfogalmazója lenne. 
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